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Hej! 

Nu kommer hösten med full fart, både härligt och också lite kallt. Ute vid Smedstad 

Ridsportcenter skiftar det i alla möjliga färger och jag kan rekommendera en promenad när det 

är ljust. På anläggningen händer det massor av saker både på bygg, hästar, personal och 

aktiviteter. När det gäller bygg har vi snart hittat en lösningen för en lyft till de personer som har 

svårt att komma upp på hästen. Det kommer göra att vi kan erbjuda ridning till personer som 

annars skulle ha svårt att kunna ta del av våra fina sport. Det har kommit lite nya hästar och det 

var välbehövligt då vi är många som rider på Smedstad Ridsportcenter. Jag tycker det är väldigt 

roligt att vi är många som rider här och jag får ofta höra vad trevliga alla är i stallet, av besökare 

eller de som kommer för att rida sin första lektion och får hjälp av er. Som jag tidigare har skrivit 

och sagt det är vi tillsammans som gör Smedstad Ridsportcenter till vad det är och tillsammans 

har vi verkligen lyckats skapa en trevlig stämning och atmosfär, vilket jag tycker är underbart.  

Säkerhet  

Jag vill att Smedstad Ridsportcenter skall vara en så säker anläggning som möjligt för alla att 

vistas på och på samma sätt som med stämningen så måste vi tillsammans arbeta för att 

säkerheten blir bra. Det som alltid gäller och som är det viktigaste är våra regler på 

anläggningen och om vi alla hjälps åt att följa dem kommer vi undvika många olyckor samt 

skador. För att göra reglerna ännu enklare samt beskriva andra moment som förekommer i 

stallet finns en utbildningshandbok. Utbildningshandboken finns vid informationstavlan och 

hästskötartavlan samt i detta mail finns den medskickad som en PDF för att ni skall kunna titta 

på den hemma. Jag hoppas att den skall vara till stor hjälp för er och/eller era barn. Att det 

händer saker i stallet vet jag redan och därför finns det en pärm till vid informationstavlan som 

heter AJ och OJ. I denna pärm kan ni och/eller era barn ta en blankett och fylla i om det inträffat 

något i stallet som blev ett AJ=skada eller ett OJ=kunde ha blivit en skada eller olycka. 

Blanketten lägger ni sedan i min brevlåda vid mitt kontor och på så sätt kan jag lättare föra 

statistik och följa upp saker för att förbättra Smedstad Ridsportcenter. Jag skickar redan nu ett 

stort TACK till er som fyller i blanketten till mig, 

Teoriveckan 

V 44 kommer vi att bryta alla lektioner och i stället köra en teorivecka. Under veckan kommer vi 

tillsammans med Pionjär att erbjuda massor av aktiviteter, utbildningstillfällen och clinics för er. 

Tanken är att man kan välja fritt vad man vill gå på och samtidigt kan ni passa på att gå på så 

mycket ni vill. Schemat för denna vecka kommer i nästa veckan men redan nu kan jag berätta 

att måndag kvällen är vigd till hoppningen och torsdag kvällen till dressyr.  
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Uppsägning 

Hösten går fort och julen kommer snart och med det terminens slut. Några av er kommer inte 

vilka fortsätta att rida till våren av olika anledningar och er sista dag för att säga upp ridningen 

är den 22/11 2016. Ni som vet redan nu att ni skall sluta efter jul får gärna skicka in er 

uppsägning redan nu så har jag lite mer tid att planera våren och grupperna till dess. Enklast är 

att ni mailar till uppsagning@hsoab.se skriv ert namn, grupp och gärna varför ni vill sluta, så ger 

det oss en chans att förbättra vår verksamhet inför framtiden.  

Hästar 

Det dyker upp lite nya hästar då och då i stallet i allt från A-ponny storlek till 176 cm hästar 

vilket visar vilken spridning vi har på eleverna på Smedstad Ridsportcenter, härligt. Nu senast 

klev Springbank, Jojje, Judith och Juvel in i stallet och alla 4 verkar trivas och fungerar bra i 

verksamheten. Joe som vi fick ta bort en lösbenbit på tillfrisknar bra och jag hoppas att han till 

jul kan börja gå lektion. Zizzi och Diamant kommer att få lämna oss då vi tycker att de inte 

fungerar i verksamheten som vi vill. De är lite äldre hästar och en flytt till nytt stall och ny 

verksamhet kan ibland påverka hästar mer än man tror. De kommer att lämna oss inom en 

snarframtid. 

Kläder och hygien 

Det cirkulerar en del smittor runt om i Östergötland både på människor och hästar. Att vi blir 

förkylda när vi träffas på hösten är inget konstigt och inget farligt men när hästarna blir sjuka blir 

konsekvenserna mycket större för dem. Var därför noga om ni träffar andra hästar att tvätta 

händer och byta kläder när ni går mellan olika stall. Smedstad Ridsportcenter är mer utsatt för 

att få olika smittor eftersom vi är en öppen anläggningen med mycket människor i rörelse hela 

tiden men om vi alla hjälps åt att tänka lite extra på handtvätt och kläder så minskar vi risken att 

få in något i stallet som vi inte vill ha. 

Framåt 

I helgen har LFK tävlingar på Smedstad Ridsportcenter vilket är super skoj. Kan och vill ni vara 

funktionärer under dagen så blir LFK jätte glada, anmälan för att hjälpa till finns vid våra 

informationstavlor i passagen till stallet. Att vara funktionär på tävling är skoj och man lär känna 

massor av nya människor så passa på. Kan man inte vara funktionär eller inte vill så kom gärna 

förbi ändå på fika eller lunch i cafét. Det är inga ridlektioner på söndag vilket ni kan se i HM 

under fliken grupper. 

På lördag är det KG Svensson träning. KG är A tränare, det högsta man kan bli inom ridsporten 

och har många års erfarenhet av utbildning av ekipage. Passa på att lyssna och lär cafét är 

öppet mellan kl. 10-14 för den som vill fika samtidigt. 

mailto:uppsagning@hsoab.se
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Den 22/10 är det dags för körträning med Marie Kahrle. Marie har tagit VM guld i enbett och 

undervisar idag på Flyinge som huvudlärare i körning. Om ni är nyfikna på körning och hur det 

kan se ut passa på att hänga på läktaren denna dag. 

5-6/11 Kommer LFK har en hopptävling på Smedstad Ridsportcenter. Kan och vill ni vara 

funktionärer under dagen så blir LFK jätte glada, anmälan för att hjälpa till finns vid våra 

informationstavla i passagen till stallet. Att vara funktionär på tävling är super skoj och man lär 

känna massor av nya människor så passa på. 

15/11 kommer Jan-Ove Olsson och Henrik Ankarkrona till Smedstad Ridsportcenter för att ha 

en clinic på kvällen. Clinicen arrangeras av Östergötlands Ridsportförbund. Mer info kommer 

inom kort om denna kväll och hur man köper biljetter. Men boka redan nu in datumet så ni inte 

planerar in något annat. 

10/12 kommer Pionjär ha sin berömda julshow, ett datum att redan nu planera in. Jag har redan 

sett smakprov på vad som komma skall och jag tror det kommer bjudas på goa skratt, vackra 

hästar och en fantastisk stämning.  

17/12 Julklappshoppning  

24/12 Julafton och julaftons häng för den som vill 

 

Som vanligt och trots att det låter tjatigt tveka inte att höra av er om det är något, jag försöker 

svara så fort jag kan. Njut av hösten så ses vi förhoppningsvis i helgen både på KG träningen 

och tävlingen, Ulrika 

 

 

 

 

 

 

  


